
 به نام خدا

 "به شیوه مجازی  98-99ادامه کالسهای نیمسال دوم  "

 

 دانشجویان عزیز 

ضمن عرض تبریک و تهنیت سال نو ، از آنجا که با شیوع ویروس کرونا در کشور ، ستاد ملی مبارزه با کرونا          

وزارت علوم ، به منظور حفظ سالمت جامعه حضوردانشجویان و دانش آموزان را در مراکز علمی آموزشی متوقف نمود 

 ندادامه رودانشگاه ها را ترغیب به  اًامه موکدبرای جبران وقفه تحصیلی وکاهش نگرانی دانشجویان با صدور بخشن

 در نموده و تسهیالتی را نیز "تشکیل کالسهای مجازی  "دانشجویان در نیمسال جاری و اتمام آن به شیوه  تحصیل

تهیه  از این رو دانشگاه با. آئین نامه آموزشی فراهم ساخته است ) مطالعه بخشنامه موجود در سایت ضروری است(

آغاز خواهد کرد. لذا با توجه به  طی مراحل زیر 23/01/1399 تاریخ ازتدریجاً نرم فزار مناسب کالسهای مجازی را 

تجربه جدیدی برای همکاران و دانشجویان است، نیازمند همکاری صمیمانه دانشجویان با اساتید و بالعکس که این

 یابد.ا همت و تالش همه عزیزان خاتمه بهلل این روزهای دشوار نیز اشا بود تا ان  میخواه

 گام اول :

ر فضای دبرای هر درس یک گروه  جاری اساتید محترم با دریافت اطالعات الزم دانشجویان )از آموزش(طی هفته -1

ساخته و سانی  مجازی  صمیم گیری و اطالع ر صل های باقیمانده دروس ت سرف شی و  در آن برای ادامه فعالیت آموز

 با ارسال مشخصات به ایمیل استاد )موجود در سایت دانشگاه ( حتی مساعدت دانشجو در تشکیل گروه  خواهد نمود.

 کامالً ضروری است .

که اده نموده آم( که مورد اسگگتفاده بسگگیاری از دانشگگگاههاسگگت adobe connect)  رادانشگگگاه نرم افزاری -2

 .دشو کالسهای مجازی تشکیلر میدهد تا ادانشجویان قردراختیار اساتید و ئوئیوید مشخصات آن را همراه با آموزش

سخت افزار ) لب-3 شجو  سب ، تلفن همراه پتا دان سترا تهیه  (و اینترنت منا شد. بدیهی ا شته با   و در اختیار دا

 نشجو در منزل سازگار باشد.داکه با حداقل امکانات  بودهبه نحوی و امکانات نرم افزار شیوه تدریس توسط اساتید 

 گام دوم :

 .طبق برنامه ریزی کالسها در ابتدای ترم، کالسها در همان روز و ساعت )در صورت تغییر به اطالع خواهد رسید(-1

         لذا حضگگور فعال دانشگگجو . دقیقه خواهد بود  60هر کالس حداکثر زمان گردیده و مدت تشگگکیل به صگگورت مجازی 

شجویان که ا یدر کالس و همراه سایر دان ست با  سط ضمناً . مکانات کمتری دارند مورد انتظار ا ضبط هر کالس تو

کالسهای مجازی که توسط برخی از اساتید قبل از این تاریخ تشکیل  دانشجو برای بهره مندیهای بعدی مجاز است.

 شده کماکان ادامه خواهند داشت.



چنانچه درسگگی با تشگگخی   داشگگت و بدون وقفه و تعطیلی ادامه خواهد 99جلسگگات درسگگی تا نایان خرداد ماه  -2

شد  شته با شتری دا ستاد نیاز به زمان بی ست.ادامه کالس مجازی ا شگاه بالمانع ا امتحانات با همان برنامه  از نظر دان

بدیهی اسگگت دروسگگی که کالس آنها با تاخیر به اتمام  ( آغاز میشگگود.10/04/1399تاریخ گذشگگته لکن با تیخیر از )

 دروس نیز با تاخیر برگزار خواهد شد.رسیده باشد امتحان آن 

 نکات مهم و مالحظات :

بر حضور مستمر دانشجو در کالسهای مجازی است چون غیبت در کالس در این فرصت توصیه و تیکید آموزش -1

در  . لکن چنانچه دانشجو به هردلیل قادر به انجام و حضورخواهد شدبه خود دانشجو علمی خسارت  موجبمحدود 

 درس را با حفظ شهریه متغیر خواهد داشت و 2اجازه حذف حداکثر  30/01/1399 تاریخ تدریس نباشد تاشیوه این 

         حضگگور دانشگگجو در امتحانات نایان ترم جاری دروس دیگر بالمانع اسگگت و در صگگورت عدم اطالع از حذف درس

 وی حذف آموزشی می گردد. ( و عدم شرکت در جلسه امتحان ، درس یا دروس30/01/1399در تاریخ مقرر )

 

  yahoo.com35ffaramarzi@  درخواست حذف درس باید به یکی از طرق ، ارسال ایمیل به آدرس توجه :

شماره تلگرامی  سال  نیام به  شود.  09301847096یا ار شجو انجام  شماره دان       ی ،ی) ذکر نام و نام خانوادگی ، 

 کافی است .( نیامیا  نام درس در ایمیل

 

امکان انجام آن به صگگگورت مجازی      اگر بنا به تشگگگخی  اسگگگتادمانند: کارآموزی ،کارورزی و .......... دروس عملی -2

       به صگگورت حضگگوری نمرهآن ، نمره این درس به صگگورت ناتمام اعالم تا در تابسگگتان یا ترم بعد و انجام نمی باشگگد 

 ( ثبت گردد.98-2) ترمدر 

اتمام کالس ها به صگورت مجازی ( که سگتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت متبوع شگرایط عادی  هر زمان ) قبل از-3

شگاه اعالم نمایند ضور در کالس ها را در دان آموزش نیز با یک برنامه ریزی مجدد برخی از دروس که بنا به  برای ح

 .هد دادتشخی  استاد به کالسهای حضوری نیاز داشته باشد به روال گذشته ادامه خوا

یام های دانشگگگاه نتوجه : دانشگگجویان عزیز لطفا تحت هر شگگرایطی حداقل یک بار در هفته با مراجعه به سگگایت از 

 مطلع شوید.

 با تشکر

 آموزش

 


